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أداء الصناديق المحلية المستثمرة في الشركات المدرجة 
بين 13.47% أرباح  و 18.41% خسائر منذ بداية 2010

الصناديق التي تستثمر في األسواق الخليجية بين 3.32% كأرباح و2.56% كخسائر

»المشورة«: عمليات فرز وغربلة وقرارات صارمة 
في وجه المتالعبين يشهدها السوق مستقباًل

أوضح التقرير 
الشهري لبيت 
ر  س����تثما ال ا
مل���������ي  لعا ا
)جلوب����ل( ع����ن أداء الصنادي����ق 
الكويتية � مايو 2010 � ان مؤشرات 
سوق الكويت لألوراق املالية سجلت 
هبوطا حادا خالل شهر مايو املاضي 
مع تأثر نفسيات املتداولني سلبا 
وبشكل غير مبرر بشأن أزمة اليونان 
وذلك على الرغم من حزمة اإلنقاذ، 
بينما ما يزال امللف النووي اإليراني 
يع����د عامال منفرا لالس����تثمارات 

األجنبية.
وأض����اف التقرير ان س����يولة 
السوق قد تأثرت خالل مايو بشكل 
كبير مع ارتفاع درجة الرقابة على 
الت����داوالت اليومية من قبل إدارة 
السوق وذلك في محاولة جدية منها 

للحد من التداوالت الوهمية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار 
يجده الكثيرون من الوهلة األولى 
عائقا على أحجام التداول وضغوطا 
على احملافظ االستثمارية للتدقيق 
على جميع التداوالت التي تتم من 
خالل محافظها إال أنه يضع السوق 
في الطريق الصحيح ملعرفة حجم 
التداوالت احلقيقية ويعطي املزيد 

من الشفافية.
هذا وقد انخفض مؤشر »جلوبل« 

أشار تقرير شركة 
املش����ورة والراية 
األس����بوعي ع����ن 
أداء سوق الكويت 
ل����ألوراق املالي����ة 
لألس����بوع املنتهي ف����ي 17 يونيو 
اجل����اري، إل����ى اس����تمرار تراجع 
مؤشرات »املش����ورة اإلسالمية« 
واملتوافقة مع الشريعة لألسبوع 
اخلامس عل����ى التوالي، جنبا إلى 
جنب مع مؤشري السوق الرئيسيني 
الس����عري والوزني، حيث كانت 
محصلة األسبوع املاضي خسارة 
واضحة بنسبة 1.6% على مستوى 
املؤشر الوزني والذي حذف 7 نقاط 
ليستقر دون مستوى 400 نقطة 
بعش����ري النقطة، وتراجع مؤشر 
»املشورة« لألسهم وفق الشريعة 
بنسبة اكبر وصلت إلى 2.5% بعد أن 
خسر 12 نقطة ليقفل على مستوى 
473.9 نقطة، بينما س����جل مؤشر 
»املشورة« لألسهم وفق الشريعة 
خس����ارة محدودة بنقطتني فقط 
تعادل 0.4% ليقفل على مس����توى 
412.6 نقطة.وعلى عكس مؤشرات 
السوق الرئيسية، ارتفعت متغيرات 
السوق الثالث وعلى مستوى جميع 
مؤشراتنا، حيث سجلت السيولة 
قفزات جيدة على مستوى مؤشري 
السوق العام واألسهم املتوافقة مع 
الشريعة وبنسبة 23.3% و%36.3 
بينما لم تزد عن نسبة 6.7% بالنسبة 
لألسهم اإلسالمية، ومبا أن السيولة 
ذهبت إلى األسهم القيادية ومعظمها 
موجود في مؤشر املشورة لألسهم 
املتوافقة مع الشريعة كأسهم »زين« 
و»اجيليتي« وال يوجد منها سوى 
سهم »بيتك« في مؤشر »املشورة« 

العام بنسبة 6.86% خالل شهر مايو 
حيث أنهى تداوالت الش����هر عند 
مستوى 193.1 نقطة. ويأتي ذلك في 
أعقاب التراجع البالغ 1.71% املسجلة 

خالل شهر ابريل املاضي.
وعلى مستوى أداء الصناديق 
احمللي����ة مبختل����ف أنواعها منذ 
بداي����ة العام ق����ال التقرير ان أداء 
صناديق األسهم التي تستثمر في 
أسهم الشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية تراوحت ما 
بني 13.47% كأرباح و18.41% كخسائر، 
وذلك مقارنة مبؤشر جلوبل العام 
الذي تقلصت أرباحه إلى 3.7% منذ 

بداية العام.
وقد استطاعت 7 صناديق أن 
تق����دم أداء أفضل من أداء مؤش����ر 

جلوبل العام خالل هذا الشهر.
 من جان����ب آخر، وبالنظر إلى 
صناديق املؤش����رات، بلغت أرباح 
صندوق مؤشر جلوبل ألكبر عشر 
شركات ما نسبته 13% خالل 2010 
متفوقا على مؤشر جلوبل ألكبر 

10 ش����ركات وال����ذي ارتفع بدوره 
بنسبة 12.23% منذ بداية العام بينما 
تراجعت أرباح صندوق الصناعية 
ملؤش����ر داو جونز الكويت إلى ما 
نسبته 0.57% منذ بداية العام، أما 
صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي فقد 
سجل خسائر بنسبة 5.28% خالل 

تلك الفترة.
وبالنظر إلى أداء صناديق األسهم 
املتطابقة مع الشريعة اإلسالمية فقد 
تذبذب أداؤها منذ بداية العام حيث 
سجلت جميعها خسائر بلغت %5.05 
مقارنة مبؤش����ر جلوبل اإلسالمي 
الذي سجل تراجعا بنسبة %5.29 
خالل نفس الفترة.وعلى صعيد آخر، 
تراوح أداء الصناديق التي تستثمر 
في األسواق اخلليجية ما بني %3.32 

كأرباح و2.56% كخسائر.
وبذلك سجل صندوقان تفوقا 
في أدائهما على أداء مؤشر جلوبل 
االستثماري 100. اجلدير بالذكر أن 
املؤشر املذكور سجل ارتفاعا بنسبة 

0.04% خالل نفس الفترة.

أم����ا صنادي����ق األس����هم التي 
تستثمر في سوق الكويت واألسواق 
اخلليجية والعربية فقد تراوحت 
خسائرها ما بني 0.44% و1.91% منذ 

بداية العام.
أما صندوق جلوبل اخلليجي 
للشركات الرائدة فقد تفوق في أدائه 
على مؤشر جلوبل اخلليجي ألكبر 
30 شركة، حيث بلغ أداء املؤشر منذ 
بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 
ما نسبته 5.1% مقارنة بأداء املؤشر 

والبالغ %1.04.
من جان����ب آخر، ت����راوح أداء 
الصناديق التي تستثمر في الشركات 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في 
األسواق اخلليجية ما بني %6.04 
كأرباح و4.52% كخس����ائر، بينما 
س����جل صندوق منافع األول الذي 
يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 
مكاسب بنسبة 1.01% متفوقا على 
مؤشر جلوبل اخلليجي اإلسالمي 
الذي تراجع بنس����بة 2.70% منذ 

بداية العام.

لألسهم اإلسالمية لذلك وضح الفرق 
الكبير في تغير نسبة السيولة على 

مستوى املؤشرات الثالثة.
وكان النمو على مستوى النشاط 
لصالح مؤشر »املشورة« لألسهم 
اإلسالمية، حيث منا بنسبة %32.7 
وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بعد 
إعادة سهم مستثمرون إلى التداول 
بداية األس����بوع ليتصدر األسهم 
األفضل نشاطا على مدى جلسات 
األسبوع اخلمس، بينما كان منو 
مؤشر األس����هم املتوافقة بنسبة 
26.2%، ومالت تداوالت مجمل السوق 
إلى األسهم القيادية دون مضاربات 
واضحة ولم تزد نسبة نشاطها على 

5.9% فقط.
وأش����ار التقرير ال����ى انه مع 
اقتراب نهاية الرب����ع الثاني تبدأ 
محاوالت حثيثة لالستفادة من أي 

تقديرات بش����أن األرباح لتجميل 
بع����ض البيانات والتي من املمكن 
ترميمها، بينم����ا يوجد عدد غير 
قليل من الكتل االستثمارية أصبح 
ترميمها بتكلف����ة اكبر من قيمتها 
احلالية نظرا لضخامة مطلوباتها 
والتي لم جت����د اي تدفقات نقدية 
لتقليصها منذ بداية األزمة حتى اآلن 
سوى بعض تخارجات من أصول 
تش����كل قيمة جوهرية في بعض 
الشركات أجبرت عن التخلي عنها 
بفعل ضغط الدائنني، إضافة إلى 
تراجع قيم بقية اصولها بشكل كبير 
واقتربت إلى مستويات صفرية، 
وأشار التقرير الى ان عمليات الفرز 
والغربلة البد أن تظهر خالل الفترة 
األخيرة ليتخلص السوق من َترَكة 
ممارسات خاطئة سواء بسبب األزمة 
وتراكماتها السلبية املستمرة، أو 

بايجابية ق����رارات صارمة جديدة 
ُتتخذ بوجه من تالعب أو تقاعس 
أو مارس دون دراية وبأخطاء كبيرة 

جاء الوقت لدفع ثمنها.
وأك����د التقري����ر ان االزم����ات 
االقتصادية كان لها اثر واضح على 
تداوالت السوق وأسواق املنطقة، 
وان السوق يحفل مبشاكل وعوامل 
سلبية محبطة ، ورغم حتسن أداء 
األسواق العاملية، فالسوق اليزال 
يعاني من مؤث����رات محلية غاية 
في السلبية، فالعامالن اخلارجي 
والداخلي ال ميكن فصلهما ولكن 
ال ميكن للسوق أن يتحسن دون 
حتسن أداء االقتصاد العاملي بالتزامن 
مع تغير العوامل احمللية ووجود 
محفزات جديدة، ورمبا سيستغرق 
حتسن االثنني معا وقتا أطول مما 

هو متوقع.

تقـرير

أداء متذبذب للصناديق املستثمرة بالبورصة خالل الفترة املاضية

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعا 
خالل األسبوع المنتهي في 2010/6/17

اإلقفال السهمالترتيب
األخير

تغير أسبوعي 
)فلس(

تغير
 أسبوعي 

)نسبة(

الكمية المتداولة 
خالل األسبوع 

)سهم(

القيمة المتداولة 
خالل األسبوع 

)دينار(

عدد 
الصفقات

29.4360.00021.1208%6615ثريا1
18.31.040.00051.7608%558.5عمار2
16.11.040.000187.88032%20228عارف طاقة3
16.15.720.000357.84087%659األمان4
14.330.00011.5003%40050وطنية م ب5

8.190.000630.100138---املجموع
1.3%0.7%1.3%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تداوالً من حيث الكميات 

اإلقـفـال السـهــمالترتيب
األخـيـر

تـغـيـر 
 أسبـوعـي
) فـلـس (

تـغـيـر 
 أسبـوعـي

) نـسـبـة (

الكميـة المتـداولـة 
 خـالل األسـبــوع

) سهـم (

القيمـة المتـداولـة 
 خـالل األسـبــوع

) ديـنـار (

عـدد 
الصـفـقـات

نسـبـة الكـمـيـة 
المتداولـة إلـى إجمـالي 

كـمـيـات السـوق

25.6%156,080,0003,811,6001,340-74%2-25املستثمرون1

7.1%43,360,0001,273,200431-12.3%-28.54أبيار2

6.8%41,360,0001,677,760367-4.8%-402متويل خليج3

5.5%33,617,50035,813,7501336-5.3%-1,08060زين4

5.3%32,480,0006,866,360521-5.4%-21012الدولي5

-306,897,50049,442,6703,995---املجموع

-37.6%52%50.3%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

في تقرير »جلوبل« الشهري


